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Har du brug for yderligere informationer omkring gymnasiet på Herlufsholm 
Skole, er du velkommen til at kontakte skolen.

Hvis du ønsker en gymnasial uddannelse, 
hvor faglighed er i højsædet, og du får 
de studiekompetencer, der kræves på 
videregående uddannelser i Danmark og 
udlandet, så brug 3 år på Herlufsholm 
Skole og kom et skridt foran.

Herlufsholm Skole er Danmarks ældste 
kostskole. Skolen blev grundlagt i 1565, 
og den historiske ånd er med til at skabe 
et unikt fællesskab og mange traditioner 
centreret omkring skolens grundlæggere. 

Gymnasiet på Herlufsholm Skole
Gymnasiet er en 3-årig ungdomsuddan-
nelse, der er opdelt i et grundforløb af ca. 
3 måneders varighed efterfulgt af et stu-
dieretningsforløb på godt 2½ år.

I løbet af grundforløbet introduceres 
eleverne til et repræsentativt udvalg af 
gymnasiets fag samt skolens studieret-
ningsudbud.  I forlængelse af drøftelser 
med mentorer indgiver eleverne i løbet 
af grundforløbet ønske om studieretning, 
som danner grundlag for oprettelse af 
studieretninger samt klassedannelse efter 
grundforløbet. For alle studieretninger 
gælder, at der i 2.g planlægges en studi-
etur der tilgodeser klassens profil samt 
internationaliseringsaspektet af uddan-
nelsen.

Optagelse til gymnasiet på Herlufsholm 
Skole forudsætter foruden en uddannel-
sesparathedsvurdering, et karakterniveau 
omkring 7 i de bærende fag dansk, ma-
tematik og engelsk. Ansøgning om opta-
gelse sker foruden ansøgning gennem op-

tagelse.dk ved udfyldelse af skolens eget 
ansøgningsskema, som findes på skolens 
hjemmeside.

Faglighed og engagement
Vi prioriterer elevernes faglige og 
personlige udvikling højt. Alle elever 
tildeles derfor en mentor blandt lærerne, 
som følger og støtter dem gennem året. 
Deres rolle er at inspirere og guide 
eleverne til at opnå bedre resultater og 
holde fokus, selvom opgaverne til tider 
er udfordrende. Fokus er derfor på både 
faglige og personlige egenskaber - og 
især på studievaner, planlægning og 
opfølgning.

Skolen tilbyder også de dygtigste elever 
mulighed for ekstra udfordring i form 
af nationale, faglige konkurrencer og 
aktiviteter med fokus på personlig 
udvikling. Vi har stor erfaring med at 
understøtte elevernes deltagelse i fx Unge 
Forskere, European Business Games, Sprog 
Olympiaden, Kemi og Fysik Olympiaden 
samt Forskerspirekonkurrencen.

I hverdagen tilbydes alle elever støtte i 
form af en studiecafé, hvor skolens lærere 
står til rådighed med hjælp og gode råd. 
Enkelte elever, der føler, at de kan bruge 
en ekstra håndsrækning, har mulighed 
for ekstraundervisning enten alene eller 
på små hold.

Mangler du udfordringer? Vil du Være en del af et stærkt og 
sjoVt eleVfællesskab? skal din skole Være Mere end bare en skole?



Global Kommunikation 
& Medier

Introduktion

Planer for studieretningen

Valgfag

Studieretningens opbygning

Spansk A - Engelsk A - Tysk/Fransk B

På denne sproglige studieretning arbejdes der engageret med 
de nye mediers udvikling. Der stilles skarpt på at bruge sprog 
og levende billeder i kommunikation, samt evnen til at navi-
gere i den globale verden.

Mediegiganter som Facebook, Netf lix og Amazon påvirker 
den verden, vi lever i. Vor tids globalisering og digitalisering 
af samfundet har skabt behov for nye kompetencer. Privat-
personer og virksomheder skal både kunne navigere på de so-
ciale medier og platforme og samtidig kommunikere på tværs 
af lande og kontinenter, hvilket kræver stærke kompetencer i 
f lere sprog.

Dagligt bliver vi bombarderet med billeder og ord af alle slags. 
For ikke at drukne i informationsstrømmen, er evnen til kre-
ativ og kritisk tænkning samt viden om globale medier og 
kommunikation vigtigere end nogensinde. Denne studieret-
ning vil derfor have fokus på at forstå mennesker og formid-
le deres historier. Kommunikation og branding på de sociale 
medier er værktøjer, du skal arbejde med.

•	 Studietur i 1.g og 3.g
•	 Workshop i FN-bygningen om FN’s verdensmål
•	 Masterclasses i sprog
•	 Samarbejde med TVØst om udviklingen af deres un-

ge-redaktion
•	 Forelæsninger på ITU og CBS
•	 Ansvar for dele af skolens mediestrategi
•	 Samarbejde og innovation med NGO’er

Kemi C, som normalt er obligatorisk fag i STX, er f lyttet ud i 
2.g valgblokken sammen med skolens øvrige fag på C-niveau: 
erhvervsøkonomi C, filosofi C, psykologi C, billedkunst C, 
dramatik C og musik C.

i 3.g er der mulighed for at ønske tysk eller fransk på A-niveau 
og derved opnå 5 A-fag eller alternativt vælge idræt B, sam-
fundsfag B eller matematik B.

Foruden ovenstående valgfag skal et af de naturvidenskabeli-
ge fag; fysik, biologi eller kemi løftes til B-niveau.

I studieretningen Global Kommunikation & Medier indgår  
foruden de obligatoriske fag og studieretningsfagene engelsk 
A,  spansk A samt et af fortsættersprogene tysk B eller fransk 
B desuden også mediefag B. Mediefaget giver det nødvendige 
kendskab til medierne og mediernes redskaber. Videopro-
duktioner, sociale medier og streaming-tjenester er centrale 
aktører inden for markedsføring og branding, og fungerer 
samtidig som globale mødesteder og platforme for inf luen-
cers. Sprogfagene bygger bro mellem mediefaget og de mange 
muligheder for aktuelle problemstillinger og kommunikati-
on. I sprogfagene arbejder vi ”in real life” med verdens sprog 
og kulturer, hvilket er et vigtigt fundament for at kunne kom-
munikere effektivt og respektfuldt.



Samfund & Business
Samfundsfag A - Engelsk A

Introduktion
Denne samfundsvidenskabelige studieretning giver særligt 
motiverede elever lejlighed til at sætte fokus på politiske og 
økonomiske muligheder og udfordringer i en omskiftelig 
global verden, hvor magtcentre forskydes og hvor nye 
globale og kulturelle problemstillinger kommer til.

Siden 2012 har vi med stor succes udbudt Samfund og Busi-
ness, der har haft særligt fokus på tværfagligt arbejde inden-
for entreprenørskab set i et samfundsmæssigt og erhvervs-
fagligt perspektiv.

Et vigtigt fokusområde er innovation, som eleverne har 
arbejdet med i form af produktudvikling og markedsføring. 
I den forbindelse har vi blandt andet samarbejdet med 
interesseorganisationer, politiske organer og virksomheder, 
ligesom vi har sendt eleverne ud på virksomhedsbesøg. Her 
har de kunnet få et indblik i erhvervslivets strukturer og 
arbejdsformer og samtidig få prøvet kræfter med konkrete 
markedsføringsopgaver.

Planer for studieretningen
Samfund og Business inviterer eleverne til at arbejde 
teoretisk og praktisk med spændende aktuelle temaer på 
tværs af flere fag. Faste flerfaglige forløb som indgår, er:

•	 De asiatiske tigre - udfordringer i verdenssamfundet
•	 Den amerikanske drøm - præsidentvalget 2020
•	 Kulturforståelse, kulturmøder og dannelse
•	 Danske grænser - danske kulturer

I arbejdet med globalisering og kulturmøder indgår 
studierejser som et vigtigt element, og der er planlagt to 
studierejser i foråret i 1.g, to studierejser uden for Europa 
i 2.g og en klassisk dannelsesrejse i 3.g. På studierejserne 
indgår skolebesøg etableret i samarbejde med vores netværk 
i Round Square.

Studieretningens opbygning
Alle elever får 5 fag på A-niveau: Samfundsfag, engelsk, dansk, 
historie og enten matematik eller fortsættersprog tysk eller 
fransk. Derudover får alle mediefag på C-niveau samt IB-
faget Business & Management, hvor undervisning og skriftlig 
eksamen foregår på engelsk. I mediefagsundervisningen i 
2.g indgår mediepraktik på TVØst.

Valgfag
I 3.g løftes enten matematik, tysk eller fransk til A-niveau. Derud-
over skal et af de naturvidenskabelige fag, fysik, biologi eller kemi 
løftes til B-niveau.

Spansk som begyndersprog kan ikke vælges i denne studieret-
ning.



Samfund & Business
Samfundsfag A - Engelsk A

Introduktion
Denne samfundsvidenskabelige studieretning giver særligt 
motiverede elever lejlighed til at sætte fokus på politiske og 
økonomiske muligheder og udfordringer i en omskiftelig 
global verden, hvor magtcentre forskydes og hvor nye 
globale og kulturelle problemstillinger kommer til.

Siden 2012 har vi med stor succes udbudt Samfund og Busi-
ness, der har haft særligt fokus på tværfagligt arbejde inden-
for entreprenørskab set i et samfundsmæssigt og erhvervs-
fagligt perspektiv.

Et vigtigt fokusområde er innovation, som eleverne har 
arbejdet med i form af produktudvikling og markedsføring. 
I den forbindelse har vi blandt andet samarbejdet med 
interesseorganisationer, politiske organer og virksomheder, 
ligesom vi har sendt eleverne ud på virksomhedsbesøg. Her 
har de kunnet få et indblik i erhvervslivets strukturer og 
arbejdsformer og samtidig få prøvet kræfter med konkrete 
markedsføringsopgaver.

Planer for studieretningen
Samfund og Business inviterer eleverne til at arbejde 
teoretisk og praktisk med spændende aktuelle temaer på 
tværs af flere fag. Faste flerfaglige forløb som indgår, er:

•	 De asiatiske tigre - udfordringer i verdenssamfundet
•	 Den amerikanske drøm - præsidentvalget 2020
•	 Kulturforståelse, kulturmøder og dannelse
•	 Danske grænser - danske kulturer

I arbejdet med globalisering og kulturmøder indgår 
studierejser som et vigtigt element, og der er planlagt to 
studierejser i foråret i 1.g, to studierejser uden for Europa 
i 2.g og en klassisk dannelsesrejse i 3.g. På studierejserne 
indgår skolebesøg etableret i samarbejde med vores netværk 
i Round Square.

Studieretningens opbygning
Alle elever får 5 fag på A-niveau: Samfundsfag, engelsk, dansk, 
historie og enten matematik eller fortsættersprog tysk eller 
fransk. Derudover får alle mediefag på C-niveau samt IB-
faget Business & Management, hvor undervisning og skriftlig 
eksamen foregår på engelsk. I mediefagsundervisningen i 
2.g indgår mediepraktik på TVØst.

Valgfag
I 3.g løftes enten matematik, tysk eller fransk til A-niveau. Derud-
over skal et af de naturvidenskabelige fag, fysik, biologi eller kemi 
løftes til B-niveau.

Spansk som begyndersprog kan ikke vælges i denne studieret-
ning.

Politik & 
Journalistik

Introduktion Studieretningens opbygning

Valgfag

Planer for studieretningen

Samfundsfag A - Engelsk A / Matematik A

Samfundets øgede digitalisering vil være et centralt omdrej-
ningspunkt for det faglige arbejde i denne studieretning. 

Digitaliseringen af samfundet har tilvejebragt nye mulighe-
der for at kommunikere og stiller større krav til den enkelte 
i forhold til at sortere i mængden af informationer. Lobby-
ister, spindoktorer, NGO’er, regeringer og politiske gruppe-
ringer søger alle at påvirke hinanden og borgerne.

De virksomheder, såvel offentlige som private, der formår at 
indgå i digitaliseringsprocesser på en innovativ og ansvar-
lig måde, er dem, der i dagens samfund formodes at kunne 
overleve og opleve vækst.

I studieretningen Politik & Journalistik indgår foruden de ob-
ligatoriske fag samt studieretningsfagene samfundsfag A og 
enten engelsk A eller matematik A også et samarbejde med 
medieplatformen News Decoder. News Decoder er en global 
nyhedsplatform for unge mellem 15 og 25 år, som bidrager 
med deres perspektiver på globale problemstillinger i en ver-
den, hvor nyhedsstrømmen til unge ofte er styret af kommer-
cielle dagsordener. Foruden features og nyhedshistorier fra 
hele verden, tilbyder News Decoder professionel redaktørbi-
stand for elevernes arbejde samt mulighed for at få materiale 
publiceret på platformen.

På et samfundsmæssigt plan analyseres og udforskes betyd-
ningen af digitaliseringen for mennesket i et sociologisk per-
spektiv. Her arbejdes med sociale medier og digital kommu-
nikation. Hertil kommer et politologisk perspektiv, hvor der 
arbejdes med mediebilledets betydning for det politiske liv i 
Danmark såvel som på et internationalt plan. Her er journali-
stik, presseetik, ”fake news”, datasikkerhed og mediernes rol-
le som den 4. statsmagt relevante perspektiver.I 2.g vælges et valgfag på C-niveau: filosofi C, psykologi C, 

erhvervsøkonomi C, musik C, billedkunst C eller dramatik C.

Afhængigt af valg af studieretning inden for denne linje har 
eleverne dansk, historie, samfundsfag samt enten engelsk el-
ler matematik på A-niveau. For elever, der har spansk som 
begyndersprog, er spansk det 5. A-fag. Øvrige elever kan væl-
ge enten at løfte tysk, fransk eller engelsk eller matematik til 
A-niveau og derved også få mulighed for 5 fag på A-niveau, el-
ler alternativt vælge yderligere ét af ovenstående fag på C-ni-
veau eller idræt på B-niveau.

Foruden ovenstående valgfag skal eleverne i 3.g løfte et af de-
res naturvidenskabelige fag på B-niveau: Biologi, kemi eller 
fysik.

•	 Samarbejde med News Decoder om journalistik samt 
med forskere og andre videnspersoner inden for sam-
fundsvidenskab og digitalisering

•	 Gæsteforelæsninger, workshops og masterclasses på og 
uden for skolen

•	 Virksomhedsbesøg og universitetsbesøg med fokus på 
digitalisering, journalistik og policy analyse

•	 Arbejde med innovation og projektforløb
•	 Deltagelse i talentprogrammer
•	 Faglige studieture i 2.g og 3.g



Life Science

Introduktion Planer for studieretningen

Valgfag

Studieretningens opbygning

Matematik A - Fysik B - Kemi B

Studieretningen Life Science på Herlufsholm er udarbejdet og 
støttet af Fonden for Entreprenørskab, medicinalfirmaet Bri-
stol-Myers Squibb og Københavns Universitet, med det for-
mål at inspirere og kvalificere til en videre karriere inden for 
naturvidenskaben.

I løbet af studieretningsforløbet vil der i stort omfang blive 
arbejdet med eksempelmateriale fra medicinalbranchen og 
blive perspektiveret hertil, dette inden for et samfundsmæs-
sigt såvel som et erhvervsfagligt perspektiv. Eleverne får mu-
lighed for at indgå i projekter i samarbejde med virksomheder 
og herigennem arbejde med autentiske problemstillinger samt 
møde rollemodeller inden for en branche, som spænder bredt.

•	 Gæsteforelæsninger, workshops og masterclasses på og 
uden for skolen

•	 Målrettede virksomhedsbesøg og universitetsbesøg
•	 Studieture med Life Science-indhold
•	 Mulighed for praktikophold i forbindelse med SRP
•	 Arbejde med innovation og projektforløb
•	 Deltagelse i talentprogrammer

Eleverne skal have enten fysik, kemi, biologi, engelsk, tysk, 
fransk eller spansk på A-niveau. Ønskes et 5. fag på A-ni-
veau, er dette også en mulighed, dog vil det ofte være et krav 
at det 5. fag er enten engelsk eller spansk.

I Life Science indgår foruden de obligatoriske fag samt studie-
retningsfagene matematik A, fysik B og kemi B også fagene 
biologi B og erhvervsøkonomi C. Fagene er valgt for at kunne 
støtte bedst muligt op om studieretningens profil.

De temaer, der kan arbejdes med inden for Life Science, spæn-
der bredt fra udvikling af nye medikamenter, behandlings-
former og hjælpemidler til økonomiske prioriteringer i sund-
hedsvæsenet og etiske overvejelser i forbindelse hermed. En 
række fag har i studieretningen en særlig rolle i forhold til 
at tage initiativ til og indgå i forløb med Life Science-temaer. 
Disse fag, som vi kalder Life Science-fag, er: matematik A, fy-
sik B, kemi B, biologi B, samfundsfag C, erhvervsøkonomi C, 
religion C og idræt C. Øvrige fællesfag støtter op om de valgte 
temaer i det omfang det er muligt inden for fagenes rammer.



Life Science

Introduktion Planer for studieretningen

Valgfag

Studieretningens opbygning

Matematik A - Fysik B - Kemi B

Studieretningen Life Science på Herlufsholm er udarbejdet og 
støttet af Fonden for Entreprenørskab, medicinalfirmaet Bri-
stol-Myers Squibb og Københavns Universitet, med det for-
mål at inspirere og kvalificere til en videre karriere inden for 
naturvidenskaben.

I løbet af studieretningsforløbet vil der i stort omfang blive 
arbejdet med eksempelmateriale fra medicinalbranchen og 
blive perspektiveret hertil, dette inden for et samfundsmæs-
sigt såvel som et erhvervsfagligt perspektiv. Eleverne får mu-
lighed for at indgå i projekter i samarbejde med virksomheder 
og herigennem arbejde med autentiske problemstillinger samt 
møde rollemodeller inden for en branche, som spænder bredt.

•	 Gæsteforelæsninger, workshops og masterclasses på og 
uden for skolen

•	 Målrettede virksomhedsbesøg og universitetsbesøg
•	 Studieture med Life Science-indhold
•	 Mulighed for praktikophold i forbindelse med SRP
•	 Arbejde med innovation og projektforløb
•	 Deltagelse i talentprogrammer

Eleverne skal have enten fysik, kemi, biologi, engelsk, tysk, 
fransk eller spansk på A-niveau. Ønskes et 5. fag på A-ni-
veau, er dette også en mulighed, dog vil det ofte være et krav 
at det 5. fag er enten engelsk eller spansk.

I Life Science indgår foruden de obligatoriske fag samt studie-
retningsfagene matematik A, fysik B og kemi B også fagene 
biologi B og erhvervsøkonomi C. Fagene er valgt for at kunne 
støtte bedst muligt op om studieretningens profil.

De temaer, der kan arbejdes med inden for Life Science, spæn-
der bredt fra udvikling af nye medikamenter, behandlings-
former og hjælpemidler til økonomiske prioriteringer i sund-
hedsvæsenet og etiske overvejelser i forbindelse hermed. En 
række fag har i studieretningen en særlig rolle i forhold til 
at tage initiativ til og indgå i forløb med Life Science-temaer. 
Disse fag, som vi kalder Life Science-fag, er: matematik A, fy-
sik B, kemi B, biologi B, samfundsfag C, erhvervsøkonomi C, 
religion C og idræt C. Øvrige fællesfag støtter op om de valgte 
temaer i det omfang det er muligt inden for fagenes rammer.

Tech Science

Introduktion

Planer for studieretningen
Valgfag

Studieretningens opbygning

Matematik A - Fysik B - Kemi B

I den naturvidenskabelige studieretning Tech Science vil der 
blive arbejdet med eksempelmateriale fra den naturviden-
skabelige forskningsverden og industri. Brancher, hvor ud-
viklingen i høj grad har taget fart som følge af samfundets 
øgede digitalisering.

I studieretningen indgår samarbejder med lokale og inter-
nationale virksomheder og forskningsinstitutioner, som vil 
motivere og udfordre eleverne gennem bidrag af autentisk 
eksempelmateriale til bearbejdning samt faglige og inspire-
rende oplæg. Mulighederne er mange, lige fra energiforsy-
ning til automatisering af køretøjer og udvikling af nye pro-
duktionsformer, materialer og medikamenter.

•	 Samarbejde med SDU om robotteknologi
•	 Samarbejde med lokale og internationale virksomheder
•	 Fokus på grundforskning såvel som anvendelses-aspek-

ter
•	 Gæsteforelæsninger, workshops og masterclasses på og 

uden for skolen.
•	 Virksomhedsbesøg, studieture og universitetsbesøg med 

fokus på naturvidenskab
•	 Deltagelse i talentprogrammer

I 2.g vælges af skolens udbudte fag på C-niveau: filosofi C, 
psykologi C, erhvervsøkonomi C, musik C, billedkunst C el-
ler dramatik C.

I 3.g vælges enten fysik eller kemi på A-niveau. Elever med 
spansk som begyndersprog på A-niveau får derved 5 fag på 
A-niveau, mens øvrige elever kan vælge engelsk på A-niveau 
som 5. A-niveau fag, hvis de ønsker det. Alternativt vælges et 
af skolens udbudte valgfag på C- eller B-niveau: Samfunds-
fag B, idræt B, filosofi C, psykologi C, erhvervsøkonomi C, 
musik C, billedkunst C eller dramatik C.

I Tech Science-studieretningen indgår foruden kernestoffet 
i de obligatoriske fag samt studieretningsfagene matematik 
A, fysik B og kemi B f lere tværfaglige forløb, som illustrerer 
naturvidenskabernes rolle og muligheder såvel forsknings-
mæssigt som industrielt i en verden, som bliver mere og mere 
drevet og afhængig af naturvidenskabens evne til at finde 
løsninger på komplicerede problemer.



Musik & Formidling

Introduktion

Planer for studieretningen

Valgfag

Studieretningens opbygning

Musik A - Engelsk A

I denne kunstneriske studieretning er der fokus på kreativ 
formidling med fagene musik og engelsk i centrum. I musik-, 
engelsk- og danskfaget udforskes samspillet mellem sprog, 
litteratur, samfund og musik, idet der i studieretningen ar-
bejdes med den gensidige påvirkning, der foregår og histo-
risk har foregået mellem musik i dens forskellige udtryksfor-
mer og det omgivende samfund. I engelskfaget arbejdes der 
med formidling inden for mange genrer, herunder musicals, 
creative writing, journalistik og debating. Igennem arbejdet 
i studieretningsfagene musik og engelsk opøves således kom-
petencer inden for områder som kommunikation, samarbej-
de, innovation og performance, og evnen til at ’stå frem’, at 
’være på’ og at skulle af levere et produkt udvikles.

•	 Studieture til f.eks. London, Amsterdam, Hamburg, Berlin, 
Leipzig eller Wien

•	 Koncertture til f.eks. København
•	 Besøg hos musikproducere og studier
•	 Besøg på konservatorierne og Musikvidenskabeligt Institut 

i København
•	 Journalistisk skrivning med News Decoder
•	 Hyttetur - hvor vi spiller og synger

Elever, der ønsker denne studieretning, skal vælge musik 
som kunstfag i 1.g.

I 2.g vælges et C-fag fra skolens udbudte fagrække: Erhvervs-
økonomi C, psykologi C, filosofi C, billedkunst C eller dra-
matik C.

I 3.g er der mulighed for at løfte 2. fremmedsprog eller ma-
tematik til A-niveau og derved få 5 fag på A-niveau. Alterna-
tivt vælges yderligere et af ovenstående fag på C-niveau, eller 
idræt eller samfundsfag på B-niveau. Derudover skal ét af 
fagene biologi, fysik eller kemi i 3.g løftes til B-niveau.

Musik er et af de fag i gymnasiet, hvor både praksis og teori er 
i centrum. I den teoretiske del af faget arbejdes med både klas-
sisk og rytmisk musik, der skal analyseres i forhold til rytme, 
harmonik, melodik, form m.m. Der indgår også en skriftlig di-
mension i musikfaget, i hvilken der med diverse computer- og 
nodeskrivningsprogramer opøves færdigheder i at arrangere og 
komponere musik. Der vil i studieretningen også blive arbejdet 
med musikproduktion, hvilket som udgangspunkt vil foregå i 
skolens eget studie, men også i samarbejde med danske studier 
og musikproducenter.

I den praktiske del af faget arbejdes med sammenspil og sam-
mensang, og skolens forskellige arrangementer som caféaftener, 
Forårsbal og andre begivenheder er oplagte muligheder for at 
prøve evnerne af. Udover selv at spille og fremføre musik, vil 
der også blive tale om koncertoplevelser uden for huset af både 
klassisk og rytmisk karakter.

Der arbejdes tematiseret med forskellige emner og perioder 
inden for musikken og litteraturen, f.eks. Reggae og Rastafari, 
1960’ernes Soul eller Hip-Hop-kulturen. De værker, emner og 
perioder, der bearbejdes, udvælges i samarbejde mellem under-
visere og elever og koordineres mellem fagene, hvor det er mu-
ligt.


